Fişă de lucru
Profesor Andrada Bîza, Şcoala Slobozia Deal, judeţul Iaşi
1.Subliniati cu o linie predicatele verbale din versurile:
,,Pe langa garduri s-a zvantat pamantul
Si ies gandacii Domnului pe zid.
Ferestrele amortite se deschid
Sa intre-n casa soarele si vantul.”
(George Toparceanu-Rapsodii de primavera)
2.Grupati verbele in functie de ceea ce exprima fiecare:privesc,erau,treceau,
Vor astepta,am urcat,s-au odihnit,vor fi ,veti aduna.
a)actiunea……………………………………………………………………
b)starea………………………………………………………………………
c)existenta…………………………………………………………………...
3.Scrieti cel putin doua verbe care sa exprime :
*actiuni ……………………………………………………..
*stari………………………………………………………
*existenta …………………………………………………...
4.a.Subliniati dintre cuvintele urmatoare numai verbele:a auzit,suntem,admiratia,s-au reintors,roscata,imbobocita,vor inflori,crud,reintoarcerea,voi
admira,fusesera,intrati,privirile,cantec,violet.
b)Analizati verbele subliniate corespunzator cerintelor din tabel:
VERBUL

TIMPUL

PERSOANA

NUMARUL
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1.Transformă în adjective fiecare cuvânt din coloană, apoi scrie-l cu forma corectă în
comunicările corespunzătoare:
cristal - ……………...

Triluri …………….. răsună în crâng.

argint - ……………..

Fire ……………… împodobesc bradul.

a limpezi - ……………

Se aud glasuri ……………. de copii.

fum - ………………..

Ochelarii ……………… s-au spart.

2.Asociază adjectivele ( din coloana A) cu substantivele pe care le pot
însoţi:
A
limpede, cristalin
arămii
trist, îngândurat
……………. şi …………….
înţelepţi şi sfătoşi
……………. şi …………….

Împăratul Verde
copiii
izvorul
vulpea
pădurile

2.Transcrie propoziţiile, trecând substantivele la numărul plural:
Un
vizitiu
avea
…………………………………………….

un

Fiul
hazliu
dorea
...……………………………………………

să

fiu

fie

hazliu.

geamgiu.

3. Analizează adjectivele din textul :
Pe coastele domoale ale munţilor cresc fagi subţiri,argintii şi stejari
măreţi, cu ramurile vânjoase, ca ale unui uriaş policandru. Pădurea este
impunătoare.
Adjectivul

Substantivul cu
care se acordă

Genul
Numărul

Funcţia în
propoziţie
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“Pe pereţii verticali, ai stâncilor goale, pe strâmtele ţărmuri de mare, se întind covoare de
licheni cenuşii, portocalii sau galbeni, iar pe streşinile umede, şi prin ascunzişuri, trăiesc
muşchi.”
2.Subliniaţi şase adjective din textul dictat.
3.Găsiţi substantive potrivite pentru următoarele adjective :
dulce …………………………………..
…………………………….înmiresmat
…………………………….înflorită.
4.Găsiţi sensul opus pentru adjectivele:
cinstit #...............................
bolnav #..............................
curat #................................
5.Transformaţi următoarele adjective în substantive:
victorios -…………………………………….
noros -…………………………………………..
argintiu -………………………………………..
6.Scrieţi corect adjectivele din paranteză.
(Silitor)/ ………………elevi obţin rezultate bune.
Căsuţele lor (veselă si curată)/……………………………………… se vedeau clar.
6.Alcătuiţi propoziţii cu adjectivele :senin,hazliu,calduroasă.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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I1. Definiţi pronumele. Scrieţi câteva exemple.

I2. Întregiţi cu pronumele corespunzătoare enunţurile de mai jos:
......studiem engleza.

.....îmi place să cânt.

......vei ajunge doctor.

......îţi place să dansezi ?

......sunt zglobii.

Fetelor......vă plac drumeţiile ?

I3. Găsiţi forma de masculin pentru fiecare exemplu dat mai jos:
Dânsa---......
Dumneaei---......
Dânsele---......
I4. Analizaţi în tabel pronumele din exemplele de mai jos :
,, - Patrocle, îi zise ea, eu ştiu că tu eşti un căţel vrednic şi viteaz. Dar ce facem
noi dacă ne-om rătăci prin pădure ?’’
,,Domnul Popescu este învăţătorul nostru.’’
,,Lor le sunt dragi florile de câmp.’’
pronumele

felul

persoana

numărul

genul

